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IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

 Psikologia ikasgaia giza jokaera eta horren azpiko prozesu mentalak ikertu eta ulertu nahi dituztenei zuzenduta
dago.

 Psikologia 2. Batxilergoko ibilbide guztietan aukeran ematen den ikasgaia da. Astero lau ordu izanen ditu.

 Irakaslearen posta elektronikoa hauxe da: jusozort@educacion.navarra.es. Kurtso hasieran, gelako classroom 
bat sortuko dugu.

HELBURU OROKORRAK

 .Auto-ezagutza eta norberaren indibidualtasunaren ulermena lortzea.

 .Giza jokaerak eta pertsonen arteko harremanak ulertzea.

 .Ikasleari heltze-prozesuan laguntzea.

 .Ikaslearen eguneroko bizitzan zein etorkizunean sor daitezkeen egoera gatazkatsuetan edo zailetan irtenbideak
bilatzeko tresnak eskuratzea.

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

Unitateak Unitateak Unitateak

1.EBAL

Psikologia zientzia gisa 
hartuta

2.EBAL

Goi mailako prozesu 
kognitiboak: ikaskuntza, 
pentsamendua eta adimena.

3.EBAL

Gizakiaren eraikuntza: 
kontzientzia, inkontzientea
eta sasi-kontzientzia.

Jokaera eta pentsamenduaren 
oinarri biologikoak Gizakiaren eraikuntza: 

motibazioa, afektibitatea, 
sexualitatea; nortasuna eta bere 
nahasmenduak.

Psikologia soziala
Oinarrizko prozesu 
kognitiboak: sentsibilitatea, 
hautematea, arreta eta 
oroimena. Nahasmenduak.

BALIABIDEAK, METODOLOGIA ETA JARRERA

BALIABIDEAK

 .Irakasleak unitate didaktiko bakoitzari buruz banatuko dituen fotokopiak. 

  Klasean egindako eskemak eta hartutako apunteak.

  Filmak eta dokumentalak.

  Auto-ezagutzarako ariketa praktikoak.

METODOLOGIA

  Ikasturtean  zehar  dinamika  ezberdinak  erabiliko  dira:  azalpenak,  irakurketak,  fitxak,  eskemak,
apunteak,  jarduerak,...  Gaiarekin  lotutako  ikus-entzunezkoak  ere  erabiliko  dira  eta  ,  askotan
beharrezkoa  izanen  da  ikasleak  berak  informazioa  bilatzea  informazio  iturri  ezberdinetan:
egunkarietan, Interneten, entziklopedietan...

 Lanak eta ariketak banaka, binaka zein taldeka, ahoz zein idatziz, egingo dira.
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ZER  ESPERO DA IKASLEENGANDIK

 Ikasgaiarekiko interesa erakustea

 Azalpenak ematen diren bitartean ikasleak isilik eta arretaz entzutea. 

 Aktiboki parte-hartzea, beti ere modu ordenatuan eta besteekiko errespetua mantenduz.

 Jarreran eta gelako lanean balorazio negatiboa lortzen bada, ez da ebaluazioa gaindituko.

 Gelako lanak egin bitartean ikasleek lanarekiko jarrera egokia mantendu beharko dute.

 Gogoratu behar da telefono eramangarria ezin dela inoiz erabili, ez eta ordua begiratzeko ere.

 Euskaraz aritzea bai ikasleen artean bai irakaslearekiko harremanetan baloratuko da eta notan islatuko
da.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK
Mintegiko programazio didaktikoan ikusgai eta NAOean, 2015eko uztailaren 2koa, 127. zenbakia.
25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko irakaskuntzen 
curriculuma ezartzen duena.
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK

A. Irakasgaia gainditzeko gutxienez 2 ebaluazio gaindituta egon behar dira, eta 3 ebaluazioetako noten bataz 
bestekoa 5 izatea.

B. Ebaluazio bakoitzean notak jartzeko momentuan kontuan hartuko dira hurrengo elementuak: 

 Ebaluazio bakoitzeko azterketaren notak %50 balioko du. 

 Ebaluazio bakoitzean egingo diren praktikak, ariketak eta talde-lanen notak %40. 

 Klaseko lanak eta parte-hartzeak %10 balioko dute.

C. Irakasgaiaren azken nota horrela eratuko dugu: hiru ebaluazioetako noten bataz bestekoa. Maiatzean bataz 
bestekoa 5era ailegatzen ez bada, ez ohiko azterketa egin beharko da ekainean gainditu gabeko gaiekin.

ZUZENKETA IRIZPIDEAK eta Gutxiengoak

 Galdera-erantzunen egokitzapena.

  Zuzentasun formala eta ortografikoa idazlanetan.

  Definitzeko gaitasuna.

  Sintesirako gaitasuna.

  Disertazioak eta testu-iruzkinak egiteko gaitasuna.

  Pentsamendu eta jarrera desberdinen arteko konparaketa egiten jakitea.

 Irakasgaian zehar emango diren kontzeptuak eta teoriak ulertu, bereganatu eta jakin erabiltzen.

 Sormena eta jarrera kritikoa izan, estereotipoetatik, aurreiritzietatik zein jarrera dogmatikoetatik aldentzeko.

ERREKUPERAZIO SISTEMA 
 Ikasleek gainditu ez dituzten gaiak berreskuratzeko aukera izango dute.

 1. eta 2. ebaluazioetako gaiak berreskuratu ahal izateko azterketak 2. eta 3. ebaluazioetan zehar egingo dira 
(berreskurapen-azterketetan gainditutako gaien nota gehienez 5 bat izan daiteke).

 3. ebaluazioko gaiak eta berreskurapenetan ez gainditutakoak errekuperatzeko, maiatzaren nahikotasun 
azterketa egin beharko da.

 Maiatzean ez gainditzekotan, ekainean egin beharko da ez-ohiko azterketa, suspenditutako ebaluazioen 
edukiekin.

OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da. Ikasturtean zehar ikusten bada komeni dela zerbait aldatzea,
zilegi litzateke.

Iruñea, 2019ko Iraila.
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